
BIULETYN—GRUDZIEŃ 2020 

   
11 grudnia,  piatek         godz. 19.00       Wspólne dekorowanie klubowej choinki. Serdecznie zapraszamy. 

 
13 grudnia, niedziela      godz. 15.00       Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.  
 
13 grudnia,  niedziela    godz. 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
31 grudnia, czwartek       godz. 20.00     Bal Sylwestrowy, oprawa muzyczna Aida Band oraz DJ Alvarado.                                                                           
           Kolacja i szampan  wliczone w cenę biletu. Alkohol do nabycia w klubowym barze.                                                                                          
           Wstęp: członkowie $90, goście $100 . Rezerwacja: Tesia Kloczko 561-307-3367  
 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ... GRUDZIEŃ  

4725 Lake Worth Rd. Greenacres, FL 33463  Ph. 561-967-1116  Email apcsobieski@gmail.com 

 

A tymczasem po okruszku 
podzielimy się opłatkiem, 
żeby zdrowo i po ludzku 
resztę przeżyć, 

A tymczasem się opłatkiem 
choć na chwilę połączymy. 
Spróbuj, proszę, to się uda. 
Trzeba wierzyć! 

Janusz Kukliński 

TRZEBA WIERZYĆ 

Tak się wszystko poplątało, 
tak się wszystko powęźliło. 
Może Bóg, gdy się narodzi 
coś podpowie, 

Po tych, którzy kiedyś z nami 
wolne krzesło przy Wigilii. 
Choć na stole aż za pełno, 
pustka w głowie, 

Zarząd Amerykańsko-Polskiego Klubu „Sobieski”                                                                                                                                                    
Składa Wszystkim Członkom i Sympatykom Najlepsze Życzenia                                                                                                                       

WESOŁYCH, POGODNYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO, NOWEGO ROKU! 

Polonijny Opłatek Klubowy. Wieczór kolęd w wykonaniu Aidy.        
Zapraszamy wszystkich; członków klubu i sympatyków.                                                                                                          
Wstęp $15. 



Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiliśmy tradycyjne, piątkowe spotkania z ciekawymi ludźmi.                    
6 listopada, w piątek, wystąpił Marek Niemiec w autorskim wieczorze swoich wierszy zatytułowanym 
„Lotne Piaski Wyobraźni”. Program rozpoczęła Marysia Niemiec przepięknie spiewając wiersz 
rosyjskiego poety Igora Talkowa, pt. „Poeci nie rodzą się przypadkowo”. Marek Niemiec jest już 
dobrze znany naszej polonijnej społeczności i na pewno nie urodził się przypadkowo. Jest 
wszechstronnie uzdolniony.  Umie wszystko i zna się na wszyskim. Reżyseruje, gra na niezliczonych 
instrumentach, komponuje, pisze wiersze i prozę, jest utalentowanym grafikiem i komputerowym 
guru. Na piątkowym spotkaniu Marek recytował wiersze  ze swojego kolejnego, już piątego, tomiku.  
Wiersze Marka  to mądre, przemyślane refleksje  o personalnych uwarunkowaniach i zależnościach. 
O tym co się dzieje w naszych duszach i naszych sercach. O rozczarowaniach, o miłości i o nadziei.  Po 
zakończeniu wieczoru wywiązała się dyskusja z uczestnikami spotkania. Marek odpowiadał na 
pytania dotyczace jego twórczości. Dziękujemy Marku i czekamy z niecierpliwością na więcej. 

“Muzyka jest dobra na wszystko, czyli od chorałów gregoriańskich do disco polo”, oto tytuł programu, który 
zaprezentował Jurek Tabor w (nomen omen) piątek 13 listopada. Jurek Tabor, znany przede wszyskim jako 
aktor, tym razem wystąpił w nowej roli popularyzatora muzyki klasycznej. Projekt ambitny bo temat obszerny, 
obejmujący sześć wieków i kilkunastu kompozytorów, czyli zadanie na kilka albo nawet kilkanaście wieczorów. 
Czy się udało?  Sądząc z  reakcji publiczności, tak. Zaprezentowani przez Jurka kompozytorzy tacy jak Tomaso 
Albinioni, Jan Sebastian Bach czy Mozart to kamienie milowe w historii rozwoju muzyki. Spotkanie było 
prowadzone lekko,  dowcipnie i  bogato ilustrowane  nagraniami światowej sławy wykonawców oraz filmikami 
video. Publiczność, mimo pandemii, dopisała i podziękowała burzliwymi brawami. Jest szansa, że program 
zostanie powtórzony na wiosnę przyszłego roku.  

DZIAŁO SIĘ... 

In vino veritas, czyli mądrość jest w winie. jak twierdzi stare, łacińskie przysłowie. To pewnie zależy od dwóch 
czynników, jakości i ilości wypitego trunku. Tesia Kloczko, pomysłodawczyni i animatorka  piątkowego wieczoru 
poświęconego francuskiemu winu Beaujolais Nouveau postawiła na jakość. Ubrana w stylowy strój paryskiego 
gavroche’a z wielką znajomością tematu opowiadała o popularnym francuskim winie.  Beaujolais Nouveau to 
młode wino z rejonu Burgundii o delikatnym, lekko owocowym smaku, uzyskiwane z unikalnych  winogron Ganay, 
specyficznych dla tego regionu.. Zaleca się, aby te młode wino serwować lekko schłodzone tak jak białe wina. 
Trzeci czwartek listopada to międzynarodowy dzień Beaujolais Nouveau. W całej Francji strzelają korki od butelek, 

odbywają się festyny, koncerty i pokazy sztucznych ogni.  Nasza kuchnia, pod kierunkiem niestrudzonej Tesi, zaprojektowala również 
francuskie menu składające sie z beef burguignon z bagietką, szparagowo-grzybowego quiche, sałatki z kapusty w sosie orzechowym oraz 
pieczonych buraczków  w malinowo-pomarańczowym vinaigrette. Na deser baba rumowa, którą na dwory francuskie przywiozła nasza 
rodaczka, Maria Leszczyńska, polska królowa Francji, żona Ludwika XV. Atmosferę wieczoru podkreślała delikatna, akordeonowa muzyka 
paryskich bulwarów. Vive la France, vive le  Beaujolais Nouveau, vive Tesia! W planach, wieczór poświęcony włoskiemu winu Chianti.  

Rok temu, 15 grudnia, po długiej chorobie, odszedł od nas wice-prezydent naszego klubu, mój przyjaciel 
i imiennik,  Jurek Tabor. Jurek urodził i wychował się w Rudniku nad Sanem. Pochodził        z muzycznie 
uzdolnionej rodziny. Razem rodzinnie muzykowali; ojciec Jurka na mandolinie, siostra na fortepianie, 
brat na gitarze i  Jurek na akordeonie. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Ukończył 
technikum rolnicze i mechaniczno-samochodowe. Do Ameryki przyjechał w 1988 roku, swoją żonę 
Bożenę poznał w 2001 i na Florydę przyjechali już razem w 2007. Jurek był, jak to się mówi, manualnie 
uzdolniony, to znaczy, że tak jak polski telewizyjny prezenter          i majsterkowicz Adam Słodowy, Jurek 
potrafił zreperować i zrobić wszystko.  
      Jaki był Jurek na co dzień? Prostolinijny i bezpośredni. Prawdomówny. Mówił to, co myślał.  
Spokojny i opanowany. Przyjazny ludziom. Zawsze gotowy do pomocy bez względu na porę dnia          i 
nocy. Z dystansem do rzeczywistości i dużym poczuciem humoru. Kiedy  poznałem Jurka po raz 
pierwszy, po kilku minutach rozmowy, chcąc wymienić się numerami telefonicznymi powiedziałem    - 
Daj mi swój telefon. Jurek bez wachania sięgnął do kieszeni  i powiedział - masz, podając mi swój 
telefon komórkowy. No i tak zostaliśmy przyjaciółmi. Dwa lata temu Jurek został wybrany na 

menadżera klubowego baru a w rok później na wice-prezydenta klubu. Niestety postępująca choroba nie pozwoliła mu na 
piastowanie tej fukcji. Wielka, nieodżałowana szkoda.  Mówi się, że ci którzy odeszli, żyją jeszcze tak długo, jak żyje w nas  pamięć o 
nich. Obyśmy żyli wiecznie.    
            Jurek Tabor                             
                                                                                                                                                 




